Verksamhetsberättelse år 2012 Fiskeklubben Nymphen,
Karlstad
Styrelsen för fiskeklubben Nymphen tackar för förtroendet och lämnar följande
redovisning för verksamhetsåret 2012.
Styrelsens sammansättning har under 2012 varit:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Ingemar Malmström
Anders Molin
Laszlo Szabo
Christer Åhlén
Hans Iderström

Möten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsemöten.
Ett av styrelsemötena var förlagt till Svarttjärn för att öka medlemmarnas möjlighet att
föra fram synpunkter direkt till styrelsen.
Årsmötet genomfördes 2012-02-14 och samlade 17 medlemmar.
Medlemmar
Klubben hade vid årets slut 157 medlemmar.
Aktiviteter
Klubbens gäddfisketävling ställdes in på grund av för få deltagare.
Klubbens fiskeresa till Glomma ställdes in på grund av för få deltagare.
Efter arbetsdagen den 12 maj arrangerades klubbmästerskap i flugfiske Svarttjärn och
klubbmästare blev Olle Thegerström.
En introduktion till flugcasting genomfördes den 30 augusti av Stefan Siikavaara från
Svenska Castingförbundet. Utan kostnad för klubben ställde han upp en hel kväll och
förmedlade värdefulla kunskaper om flugcasting. Ett tiotal medlemar tog vara på
tillfället att förbättra sin kastteknik och alla gick därifrån med mycket ny kunskap.
Kalkning av Svarttjärn har skett med hjälp av helikopter.

Arbetsdagar
Vårens arbetsdag den 12 maj vid Svarttjärn blev en succé och fler än 25 av klubbens
medlemmar arbetade med vedhuggning, vägarbete och med att förbättra spängerna runt
tjärnen. Det kom till och med så många att vi fick parkeringsproblem, 15 bilar fick
samsas på parkeringen.
Höstens arbetsdag den 8 september samlade 13 deltagare som arbetade med att förbättra
vägen.
Fiskisättning
Den 3 maj var det dags för årets fiskisättning. Det blev en lyckad dag, vädret var
strålande och drygt ett dussin av medlemmarna anslöt för att dela på arbetet. Vi satte i
ca 400 kg öring vilket är mer än vad vi brukar och vi kunde konstatera att det var bra
storlek och kvalitet på fiskarna. Vi räknar med att snittet låg väl över kilot och fiskarna
var i mycket god kondition med fina fenor.
Fisketillsyn
Klubben har fyra tillsynsmän som sköter kontrollerna av fiskekort vid Svarttjärn, ingen
som fiskat olovligt har ertappats.
Hemsida
Klubben har en webbsida med adress: www.nymphen.se. Laszlo Szabo är klubbens
webmaster och ser till att sidan hålls aktuell. På hemsidan finns ytterligare information
om vad som skett i klubben under året.
Hemsidan kompletteras med att klubben nu har en facebookgrupp för information och
diskussioner. Det har förts livliga diskussioner på Facebook och detta är till stor hjälp
för styrelsen.

Klubbens ekonomi
Klubbens ekonomi är god som framgår av separat redovisning.
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